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Aktuell information till och från Sveriges Fotoklubbar förmedlad av Riksförbundet Svensk Fotografi.  Skickas via e-post en gång per månad (eller 
oftare om behov finns).  Mottagare är kontaktpersoner hos våra medlemsklubbar och personer som betalt årsavgift för enskilt medlemskap i RSF. 

Ledmotiv 
Här kommer inbjudan till Riksfototräffen 2018 och till 
årets första FIAP Biennal.  Vi tipsar även om andra 
internationella salonger samt bjuder på den del 
inspirerade bilder.  Arrangören av årets Riksfototräff – 
Sundsvalls Fotoklubb – passar på att presentera sig. 
 

Riksfotoutställningen 2018 
Till årets Riksfotoutställning har det skickats in totalt 
3398 bilder i de 5 grupperna för påsiktsbilder och 
digitala bilder.  Dessutom 20 bildspel.  Våra kamrater i 
Sundsvall FK kommer den närmaste veckan stämma av 
alla inkomna bildpaket mot listor över uppladdade 
bilder.  Därefter överlämnas bilderna till de olika 
jurygrupperna för urval av antagna bilder. 
 

Riksfototräffen 2018 
 

 
 
Sundsvalls Fotoklubb hälsar oss alla välkomna till 
Riksfototräffen den 4-6 maj.   
 
Programmet startar fredagen den 4 maj med guidad 
stadsvandring bland Sundvalls vackra stenhus och 
historia.  Dagen avslutas med sedvanlig trivselafton. 
 
Lördag inleds med invigning av Riksfototräffen och 
därefter blir det Riksfotostämma.  Efter lunch kommer 
juryn kommentera de utvalda bilderna och därmed 
avslöjas vilka som tilldelats de olika utmärkelserna.  VI 
hinner också med bildföredrag och festmåltid. 
 
På söndag blir det bildföredrag och sen fortsätter juryn 
med resterande grupper.  Vi avslutar med utdelning av 
de olika utmärkelserna Årets Klubb, Årets Fotograf och 
Årets Ungdomsfotograf. 
 
Länkar till program och anmälningsblankett finns på vår 
hemsida och här:  Program / Anmälningsblankett. Sista 
datum för anmälan är den 8 april. 
 

Internationella salonger 
Vi inbjuder till en FIAP Biennal för svartvita bilder. (Det 
kommer ytterligare två senare under våren.)  Även 
information om flera andra aktuella salonger. 

FIAP 34th Black & White Print Biennial 
FIAP säger i sin inbjudan att respektive lands bilder skall 
följa ett gemensamt tema samt vara väl sammanhållna 
uttrycksmässigt.  RSF har som tema valt Friends. 
Bilderna ska vara liggande, dvs i landskapsformat. 
 
RSF står för tävlingsavgifter och porto samt urval, 
utskrift och insändning av bilderna. 
 
Bilderna skickas in i digitalt format i storlek som klarar 
utskrift i 30x40 cm.  Vi vill ha bilderna senast den 23 
februari. 
 
Komplett info finns på vår hemsida / Kalender eller här.  
Där finns även en katalog från en tidigare Biennal som 
ger exempel på hur olika nationer löst uppgiften. 

Swedish International Exhibition 
RSF bjuder in fotografer från hela världen, amatörer 
såväl som professionella, till vår första internationella 
utställning. Den följer regelverken från FIAP och PSA.   
Bilderna ska vara uppladdade senast den 15 februari. 
 
Läs mer.  (På engelska.) 

Nordiskt Fotomästerskap 
Nordiska Förbundet för Fotografi - NFFF inbjuder 
medlemmar i fotoklubbar och enskilda medlemmar, 
anslutna till förbunden i Sverige, Norge, Finland och 
Danmark att delta i Nordiskt Fotomästerskap 2018.  
Det är två sektioner för digitala bilder och sista datum 
för att ladda upp bilderna är den 15 april. 
 
Läs mer här. 
 
Avslutningsvis ett par salonger i närområdet: 

• 4th Swedish International Small Print Exhibition  
(31 mars) 

• 1st Photorama Digital Sweden 
Traditional photo, Digital utställning, ej 
datorbearbetade bilder, färg (31 maj) 

• Malmö International Exhibition of Photography 
(31 augusti) 

 
 

http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Program_Riksfototraffen_2018.pdf
http://rsf-fotoklubbar.org/dokument/Anmalan_Riksfototraffen-2018.xlsx
http://rsf-fotoklubbar.org/fiap34th.html
http://rsf-fotoklubbar.org/sweexhib.html
http://rsf-fotoklubbar.org/nordiskt_fm.html
http://www.swipa.dinstudio.se/filearea_33.html
http://www.swipa.dinstudio.se/filearea_35.html
http://www.swipa.dinstudio.se/filearea_34.html
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Inspirerande bilder 
FIAP har gjort ett urval bilder från fotografer som 
tilldelats olika utmärkelser. Första länken nedan visar 
de 11 fotografer som tilldelats den högsta utmärkelsen 
EFIAP/d2 (Excellence FIAP Diamond 2).  Tre kommer 
från Norden:  Ole Suszkiewicz från Danmark, Jan-
Thomas Stake och Nils-Erik Jerlemar från Sverige. 
Länk nummer två visar ett axplock svenska fotografer.  
Via den tredje länken kan du göra egna sökningar. 
EFIAP Diamond 2 
Svenska fotografer 
Egen sökning 

Sundsvalls Fotoklubb  
Sundsvalls Fotoklubb är anrik och bildades 1942. 
Klubben tillhör MellanNorrländska Distriktet och RSF.  
Medlemmarna är idag cirka 100 till antalet, och 30-35 
medlemmar träffas den första måndagen i varje månad 
från september till maj, för att se och diskutera bild, 
tävla och umgås.  Förutom tävlingar på distrikts- och 
riksnivå har klubben interna tävlingar.  I Vår- och Höst-
tävling tävlar man med enstaka bilder, både påsikt och 
digitalt.  På hösten går också den prestigefyllda 
kollektionstävlingen, där man deltar med påsiktsbilder 
och där mötesdeltagarna röstar.  
 
Förutom verksamheten som arrangeras av styrelsen 
finns en workshopgrupp där den medlem som känner 
sig bekväm med att lära ut sina kunskaper inom ett 
specifikt område själv arrangerar en workshop.  Detta 
har varit väldigt uppskattat, både för medlemmarna 
och den som arrangerar.  Studiofotografering, 
fågelfotografering, macro och stjärnfoto är några 
exempel på genomförda workshops. 
 

 
Från en tjejträff i klubben.                                 Foto: Ann-Marie Stålgren 

 
Ett av våra mest uppmärksammade samarbeten är med 
Sundsvalls Tidning med en upplaga på cirka 55.000, där 
vi regelbundet visar bilder som medlemmarna skickat 
in och som visas på en halvsida med en kort faktatext.  
 
Vår klubb har under många år deltagit framgångsrikt i 
tävlingar på både distrikts- och riksnivå och klubben har 
tillsammans tagit flest utmärkelser i landet.  
 
Christer Hägglund, ordförande   

 

RSF Utmärkelser 
Sista påminnelsen om att ansöka om denna utmärkelse 
för framgångar i Riksfotoutställningen och RSF 
Klubbtävling.  
 
Senaste datum för ansökan är den 15 februari. 
 
Läs mer här. 
 

* 
 

Mot bättre EV-värden 
 

 
 
Göran Zebühr 

 
Göran Gärberg 

  

Material till och dialog med Exponera! skickas till: 
exponera@rsf-fotoklubbar.org 
 

Huvudsamarbetspartner 
 

 
 

Glöm inte att utnyttja de medlemsförmåner som vårt 
samarbete med Japan Photo ger medlemmar i 
fotoklubbar anslutna till RSF. 
 
Länkar till mer information: 
Besök Japan Photos hemsida.  
Läs mer om CEWE FOTOBOK.  
Se alla Japan Photos bildprodukter.  
Hitta Japan Photos sju butiker. 
 
 
 
Men missa inte övriga erbjudanden från alla våra 
samarbetspartners via denna länk. 

http://collections.fiap.net/fotoweb/archives/5000-FIAP/?703=EFIAPd2
http://collections.fiap.net/fotoweb/archives/5000-FIAP/?311=Sweden
http://collections.fiap.net/fotoweb/archives/5000-FIAP/
http://rsf-fotoklubbar.org/rsf_utm.html
mailto:exponera@rsf-fotoklubbar.org
http://japanphoto.se/
http://www.japanphoto.se/fotobok
http://www.japanphoto.se/fotoframkallning
http://support.japanphoto.se/butiker
http://rsf-fotoklubbar.org/samarbete.html

